Име и презиме ученика: ________________________________________

НАСТАНАК СРПСКЕ ДРЖАВЕ, СРБИЈА У ДОБА НЕМАЊИЋА
1. Заокружи слово испред тачног одговора:
Јужни Словени су населили Балканско полуострво у
а) 8. веку

б) 6. веку

в) 7. веку

2. Допуни реченице:
Прва српска држава је настала у _______ веку.
Њен владар је био _______________________ .
Прва српска држава звала се _______________ .
Њен главни град био је ___________.
Он се налазио у близини данашњег града ________________ .
3. Заокружи ДА ако је тврдња која се односи на Стефана Немању тачна а НЕ ако је нетачна.
а) био је оснивач династије Немањића

ДА

НЕ

б) носио је титулу краља

ДА

НЕ

в) основао је прву самосталну српску државу

ДА

НЕ

г) владао је почетком 13. века

ДА

НЕ

д) саградио је манастир Студеницу

ДА

НЕ

4. По чему су познати чланови породице Немањић? Спој линијом имена владара са
значајним догађајима из периода њихове владавине.
Урош Нејаки

Србија је постала краљевина

Стефан Душан Немања

његова држава се назива српско царство

Стефан Првовенчани

осамосталио је и проширио Србију

Стефан Немања

престало је да постоји српско царство

5. По чему је познат Растко Немањић – Свети Сава?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Упиши у кружиће бројеве од 1 до 4 тако да поређаш манастире по времену градње.

Грачаница

Студеница

Високи Дечани

Жича

7. Наведи најзначајније догажаје из доба владавине цара Душана.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. По чему се разликовао живот властеле и сељака у средњовековној Србији?
Властела: __________________________________________________________________
Сељаци: ___________________________________________________________________
9. Да ли су у доба Немањића сва деца стицала образовање на исти начин?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Опиши каква је била одећа властеле.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Решења:
1. в)
2. у XII веку ; Стефан Немања ; Рашка ; Рас ; Новог Пазара
3. ДА ; НЕ ; ДА ; НЕ ; ДА
4.
Урош Нејаки

Србија је постала краљевина

Стефан Душан Немања

његова држава се назива српско царство

Стефан Првовенчани

осамосталио је и проширио Србију

Стефан Немања

престало је да постоји српско царство

5. Осамосталио је српску православну цркву, оснивао је при манастирима школе и
болнице, обновио манастир Хиландар на Светој гори.
6.

3 1 4 2

7. Проширио је српску државу, освојио Албанију и део Грчке. Био је први српски цар.
Уредио је државу доношењем Законика. Подигао је манастир Дечане.
8. Племићи су били власници земље, нису радили физичке послове живели су у каменим
кућама, мушка деца су им се школовала. Сељаци су живели у дрвеним и кућама од
блата. Јели су прстима, обрађивали земљу и гајили домаће животиње.
9. Деца сељака нису ишла у школу, а деца властеле су ишла у школе при манастирима или
на двору.
10. Скупи одевни предмети од сомота и свиле, дугачки огртачи и појаси украшени
скупоценим металима.

Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија

